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Mācību procesa organizēšanas kārtība
2021./2022.mācību gadā

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka mācību procesa organizēšanas kārtību Smiltenes novada pašvaldības iestādē 
Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolā (turpmāk – Izglītības iestāde) 
2020./2021.mācību gadā, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā:
     1.1. mācību procesa plānošanā;
     1.2. mācību darba organizēšanā;
     1.3. atbalsta nodrošināšanā;
     1.4. dalība sacensībās un citās aktivitātēs.
2. Noteikumos lietotie termini:
     2.1. izglītojamais – bērns, pusaudzis, jaunietis, kurš apgūst sporta izglītības programmu 
Izglītības iestādē;
     2.2. vecāks – izglītojamā likumiskais pārstāvis, tostarp aizbildnis, audžuvecāks vai 
            persona, kura aprūpē nodots bērns;
     2.3. slimības pazīmes – akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes (drudzis, klepus, elpas
            trūkums);
     2.4. reģistrācija – grupu/sapulču dalībnieku saraksts ar kontaktinformāciju;
     2.5. grupa – sporta izglītības programmas attiecīgās pakāpes grupa ne lielāka par 25 
            izglītojamiem;
     2.6. sporta treneris – Iestādes attiecīgās programmas pedagogs;
     2.7. Izglītības iestādes darbinieks – visi pārējie Iestādes darbinieki, izņemot sporta 
            trenerus;
     2.8. Iestāde – mācību vietas, kur tiek realizēts mācību process.
3. Šo noteikumu izpratnē grupa pielīdzināma slēgtai kopai (ir nošķirta, savstarpēji noslēgta, 
    ilgākā laika posmā to sastāvs ir nemainīgs).
4. Izglītības iestāde nodrošina izglītojamo mācību un sporta izglītības nodarbību 
    apmeklējumu reģistrāciju un apmeklējums tiek reģistrēts apmeklējuma uzskaites lapā vai 
žurnālā, pēc tamievadīta informācija sistēmā “E-klase”.
5. Organizējot sapulces, Izglītības iestāde nodrošina dalībnieku reģistrāciju.
6. Izglītojamajiem, sporta treneriem un Iestādes darbiniekiem ar slimības pazīmēm nav
    atļauts apmeklēt Iestādi.
7. Sporta treneri nekavējoties informē izglītojamā vecākus, ja viņam tiek konstatētas 



 slimības pazīmes.
8. Izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem nekavējoties jāinformē Iestādes 
    administrācija, ja izglītojamam konstatēta Covid-19 infekcija.

II. Mācību procesa plānošana

9. Mācību procesu un Izglītības iestādes darbu plāno atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 
    9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epideomioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 
    izplatības ierobežošanai”(turpmāk MK noteikumi) prasībām, Izglītības un zinātnes 

ministrijas  (IZM) un citu  institūciju  norādījumiem un ieteikumiem,  kā arī  epidemioloģiskai
situācijai un izglītojamo vajadzībām.

10. Par Izglītības iestādes darba organizācijas plānošanu un uzraudzību atbild Izglītības 
      iestādes administrācija. Izglītības iestādes administrācijas kontaktinformācija ir 
      atrodama Smiltenes novada mājas lapā.
11. Mācību procesu plāno Iestādes direktora vietniece izglītības jomā saskaņā ar valstī 
      noteiktajām vadlīnijām – mācību un nodarbību īstenošanai klātienē (A modelis) vai 
      klātienē un attālināti (B modelis) atkarībā no katras programmas iespējām, situācijas un 
      specifikas. Lēmumu par mācību darba organizācijas maiņu no A modeļa uz B modeli 
      nepieciešamības gadījumā īsteno nekavējoties.
12. Iestādes direktora vietniece izglītības jomā, sadarbībā ar metodiķi un sporta treneriem, izstrādā
nodarbību norises grafiku vienam mēnesim.
13. Sporta treneris nekavējoties informē Iestādes direktoru un/vai direktora vietnieci 
      izglītības jomā par nepieciešamību veikt izmaiņas nodarbību grafikā.
14. Sporta treneris informē izglītojamos un vecākus par nodarbību grafiku un izmaiņām 

tajā nekavējoties kā informācijas veidu izvēloties informācijas sistēmu “E-klase” un            
īsziņu telefonā vai Whatsapp grupu.

III. Mācību darba organizēšana

Mācību darba organizēšana, īstenojot A mācību procesa īstenošanas modeli:

15. Katrai sporta izglītības programmu mācību treniņu grupai nodarbības tiek organizētas 
      atsevišķi, nepieļaujot šo grupu plūsmu pārklāšanos, tai skaitā arī ģērbtuvēs, ja tās atļauts 
izmantot.
16. Sporta izglītības nodarbības, atbilstoši tā brīža MK noteikumiem, tiek organizētas telpās un 
ārpus telpām vai tikai ārpus telpām, ievērojot atbilstošus nosacījumus.
17. Pieļaujams sporta zālē vienlaicīgi trenēties kopā ar citas treniņgrupas izglītojamiem, ja to 
atļauj telpas kvadratūra.

18. Izglītojamā pienākumi ir:
     18.1. uzņemties personisku atbildību par uzvedību mācību un treniņu laikā;
     18.2. mācību un treniņu norises vietā ierasties ne ātrāk kā 10 minūtes pirms nodarbības 
              sākuma;
     18.3. ievērot fiziskās distancēšanās pasākumus, tai skaitā savstarpēju, vismaz metru 
             distance, ierodoties treniņu norises vietā un ģērbtuvē;
     18.4. ievērot personīgās higiēnas noteikumus un epidemioloģiskās drošības pasākumus, 
              tai skaitā veikt roku mazgāšanu ar ūdeni un ziepēm, vai roku dezinfekcijas 
              līdzekli, obligāti pirms un pēc treniņa un pēc vajadzības treniņa laikā;
     18.5. ievērot trenera un mācību treniņu bāzes darbinieku norādījumus un iekšējās 
              kārtības noteikumus;
     18.6. mācību treniņu laikā, iespēju robežās, izmantot personīgo inventāru. Ja tiek 
              izmantots Izglītības iestādes inventārs vai sporta bāzei piederošs inventārs, tad 
              pirms inventāra izmantošanas treneris veic tā dezinfekciju;
     18.7. jebkura inventāra izmantošana jāsaskaņo ar treneri;
     18.8. pamanot nepiederošu personu atrašanos treniņu norises vietā, informēt par to 



              treneri vai sporta bāzes dežurantu vai pārvaldnieku;
     18.9. informēt treneri, ja ir slikta pašsajūta un aizdomas par veselības pasliktināšanos;
     18.10. atstāt sporta bāzi uzreiz pēc treniņa.

19. Izglītojamajiem aizliegts:
     19.1. drūzmēties mācību un treniņu norises vietā un tai piederošajās koplietošanas 
              telpās, ierodoties, uzturoties un atstājot to;
     19.2. izmantot sporta bāzes inventāru bez trenera saskaņojuma;
     19.3. lietot Izglītības iestādes inventāru bez trenera atļaujas;
     19.4. nepamatoti uzkavēties mācību un treniņu vietā pēc nodarbības beigām;
     19.5. ierasties mācību treniņu nodarbībās izglītojamajiem, kuri atbilst kādai no personu 
              grupām, kam ir noteikts pienākums ievērot stingru izolāciju, pašizolāciju vai mājas 
              karantīnu;
     19.6. ierasties mācību treniņu nodarbībās, ja ir slikta pašsajūta, elpceļu infekcijas 
              slimības pazīmes vai citas saslimšanas.
20. Izglītojamie ievēro izglītības iestādēs izvietoto zīmju un norāžu prasības.
21. Sanitārās un koplietošanas telpas tiek vēdinātas un izmantotas pēc nepieciešamības, 
      ievērojot personīgās higiēnas prasības.
22. Izglītojamiem mācību treniņu procesā aizliegts iziet ārpus Izglītības iestādes vai sporta 
      bāzes teritorijas, nesaskaņojot ar sporta treneri.

Izglītojamo vecāku un Iestādei nepiederošu personu uzturēšanās noteikumi Izglītības 
iestādē:

23. Mācību treniņu nodarbībās atļauts piedalīties Izglītības iestādes administrācijas 
      pārstāvjiem (novērotāja statusā). Pārējās personas tiek uzskatītas par nepiederošām un 
      tām ir aizliegts uzturēties treniņu vietās bez iepriekšēja saskaņojuma ar treneri vai 
      Izglītības iestādes administrāciju.
24. Nepiederošu personu atrašanās sporta bāzēs tiek reglamentēta Izglītības iestādes un 
      attiecīgās sporta bāzes iekšējos kārtības noteikumos.
25. Līdz 2021.gada 1.oktobrim pirmo mācību gadu (SSG, MT-1) izglītojamo 
      vecākiem ir atļauts ienākt Izglītības iestādē un pavadīt izglītojamo līdz garderobes 
      telpai, kā arī palīdzēt sakārtoties izglītojamam mācību procesa uzsākšanai. 
      Izglītojamiem un vecākiem ir jāievēro distancēšanās prasības.
26. Izglītības iestādē ir aizliegts ienākt vecākiem un Izglītības iestādei nepiederošām 
      personām ar akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmēm, kā arī ja 14 dienu laikā, pirms 
      Izglītības iestādes apmeklējuma dienas ir apmeklējis (-usi) valstis ar augstu vai vidēju 
      Covid-19 saslimstību
      (https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0), ir bijis (-usi) 
      kontaktā ar inficētu personu.
27. Ievēro spēkā esošās Veselības ministrijas, IZM, VISC, Smiltenes novada pašvaldības, 
      Izglītības iestādes un citu atbildīgu institūciju noteiktās epidemioloģiskās, sanitāri 
      higiēniskās prasības un citas normatīvo aktu prasības.
28. Vecākiem un iestādei nepiederošām personām, ienākot Izglītības iestādē, ir jādezinficē 
      rokas un jāievēro distancēšanās prasības.  

Mācību darba organizēšana, īstenojot B mācību procesa īstenošanas modeli:

29. Mācību darba ar attālinātā mācību procesa elementiem organizēšanai Izglītības iestāde 
      izmanto E-klase, ZOOM, WHatsapp, Skype un citu elektronisko platformu iespējas.
30. Izglītības iestādes administrācija, sadarbībā ar sporta treneriem, kontrolē izglītojamo 
      iesaistīšanos mācību procesā. Nepieciešamības gadījumā sazinās ar izglītojamiem un 
     viņu vecākiem problēmsituāciju novēršanai.
31. Par komunikāciju ar izglītojamiem un viņu vecākiem, par mācību saturu atbild sporta 
      treneri.

https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0


32. Mācību process Izglītības iestādē tiek organizēts atbilstoši izstrādātam mācību gada 
      plānam.

IV. Atbalsta nodrošināšana

33. Izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamiem un viņu vecākiem ir jāiepazīstas ar IZM, 
     VISC un citu atbildīgo institūciju izstrādātiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem, 
     tajos noteikto rīcību, prasībām un atbildību, jāievēro noteiktās prasības.
34. Izglītības iestāde publicē aktuālo informāciju, normatīvos aktus un instrukcijas 

 Smiltenes novada mājas lapā www.smiltene.lv      sadaļā Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes 
sporta skola.

35. Nepieciešamības gadījumā izglītojamiem un viņu vecākiem ir jāievēro pašizolācijas, mājas 
karantīnas un izolācijas nosacījumus saskaņā ar MK noteikumiem.
36. Izglītojamā vecāki informē attiecīgās mācību treniņu grupas sporta treneri par nākamās
      nodarbības izglītojamā prombūtnes iemeslu vakarā vai konkrētās dienas izglītojamā 
      prombūtnes iemeslu līdz treniņu sākumam.
37. Ja Izglītības iestādes darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu
      infekcijas slimības pazīmes, darbinieks:
     37.1. pārtrauc pienākumu veikšanu, informē vadību un dodas mājā;
     37.2. ja ir iespējams kontakts ar citiem cilvēkiem Izglītības iestādē vai transportā, 
             darbiniekam jālieto sejas maska.
     37.3. telefoniski informē izglītības iestādes vadītāju;
     37.4. sazinās ar savu ģimenes ārstu un vienojas par turpmāku ārstēšanu;
     37.5. var atgriezties darbā tikai ar ārstējošā ārsta atļauju (kad ārsts ir noslēdzis 
              darbnespējas lapu).
38. Ja izglītojamam, atrodoties Izglītības iestādē, parādās akūtas elpceļi infekcijas slimības 
      pazīmes, Izglītības iestādes treniņu grupas sporta treneris:
     38.1. izolē izglītojamo atsevišķā telpā vai sporta bāzes attālākā vietā;
     38.2. nodrošina pieaugušā klātbūtni, ja nepieciešams (pieaugušais, kas kontaktējās ar 
              izglītojamo pirms tam);
     38.3. nodrošina sejas aizsega valkāšanu;
     38.4. informē vecākus, kas nekavējoties (bez kavēšanās) ierodas pēc izglītojamā. Vecāki 
              telefoniski sazinās ar ģimenes ārstu;
     38.5. treneris informē izglītības iestādes vadītāju;
     38.5. izglītojamais atgriežas izglītības iestādē saskaņā ar ārstējošā ārsta atļauju.
39. Ja tiek konstatēti nopietni veselības traucējumi (lēkjmveida klepus, paaugstināta 
      ķermeņa temperatūra virs 38,5 C, izteiktas sāpes krūtīs, elpas trūkums) tiek izsaukta
      Neatliekamās medicīnas palīdzība (tel.nr.112).
40. Ja akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes konstatētas diviem vai vairākiem 
      izglītojamiem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, izglītības iestāde 
      rīkojas atbilstoši šo noteikumu 38. un 39.punktā noteiktajai kārtībai, kā arī 
      nodrošina informācijas sniegšanu SPKC Vidzemes reģionālās Valmieras nodaļas 
      epidemiologiem (kontakttālrunis 64281131).
41. Ja izglītojamam vai izglītības iestādes darbiniekam ir konstatēta Covid-19 infekcija, un 
      šis gadījums būs epidemioloģiski saistīts ar izglītības iestādi, SPKC epidemiologi 
      noteiks īpašus pretepidēmijas pasākumus izglītības iestādei un sniegs individuālas 
      rekomendācijas izglītības iestādes vadībai, iesaistītajām personām, kā arī lems par 
      karantīnas noteikšanas nepieciešamību atsevišķai treniņu grupai vai izglītības iestādei.
42. Iestājoties noteikumu 41.punktā noteiktajam gadījumam:
     42.1. izglītības iestādes direktoram ir pienākums pildīt SPKC norādījumus;
     42.2. izglītības iestādes direktors par šo faktu informē Smiltenes novada pašvaldības 
              iestādes “Smiltenes novada Izglītības pārvalde”vadītāju Guntu Grigori 
              (kontakttālrunis 64707875, mob. tālrunis 25441976)
     42.3. Smiltenes novada pašvaldības iestādes “Smiltenes novada Izglītības pārvalde” 
              pārstāvis informē izglītības kvalitātes valsts dienestu (e-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv) 

mailto:ikvd@ikvd.gov.lv
http://www.smiltene.lv/


              par faktu, ka izglītības iestādei tiek noteikta karantīna.
43. Ja izglītības iestādes izglītojamam, izglītojamo grupai tiek piemērota izolācijas 
      pasākumi:
     43.1. attiecīgās treniņu grupas komunicējot ar izglītojamā/-o vecākiem, organizē
              pielāgotu mācību procesu, izmantojot elektronisko platformu iespējas;
     43.2. mācību procesa organizāciju koordinē direktora vietniece mācību darbā.
44. Rīcības plāns gadījumā, ja epidemioloģiskā situācija, atbilstoši SPKC sniegtajai 
      informācijai, pašvaldības administratīvajā teritorijā Covid-19 infekcijas izplatības dēļ 
      pasliktinās:
     44.1. Smiltenes novada pašvaldība informē Izglītības iestādi par epidemioloģiskās 
             situācijas pasliktināšanos;
     44.2. Izglītības iestāde, konsultējoties ar Smiltenes novada pašvaldības Izglītības 
              pārvaldes speciālistiem, pieņem lēmumu par mācību procesa īstenošanas modeli;
     44.3. Izglītības iestāde organizē mācību treniņu darba plānošanu atbilstoši noteiktajām 
              mācību treniņu procesa īstenošanas modelim.
     44.4. Izglītības iestāde informē darbiniekus, izglītojamos un viņu vecākus par mācību 
             darba organizāciju.

V. Dalība sacensībās un citās aktivitātēs

45. Organizējot braucienus uz sacensībām un citiem pasākumiem Izglītības iestādes 
darbinieks, treneris ne vēlāk kā 10 dienas pirms plānotās aktivitātes, saskaņo to ar Izglītības 
iestādes administrāciju.

46. Nākamajā dienā pēc pasākuma sporta treneris iesniedz šo noteikumu 45.punktā minēto 
      pasākumu dalībnieku sarakstu ar izglītojamo parakstiem, kas apliecina, ka izglītojamais 
      ir piedalījies minētajā pasākumā un ir iepazinies ar drošības instrukciju.
47. Izglītojamie un sporta treneris ar slimības pazīmēm 45.punktā minētajās aktivitātēs 
      nepiedalās.
48. Ja nav iespēja nodrošināt pavadošās personas vai atbilstošu izglītojamo skaitu,  
     45.punktā minētais pasākums ir atceļams.
49. Iestādē organizētajos pasākumos tiek reģistrēti dalībnieki, norādot kontaktinformāciju 
     (vārds, uzvārds, faktiskā adrese, telefona nr.).

VI. Noslēguma jautājums  

50. Kārtība ir saistoša Izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamiem, vecākiem un 
      personām, kas apmeklē Izglītības iestādi.
51. Kārtība ir pieejama Izglītības iestādes mājas lapā un pie Izglītības iestādes ieejas 
     durvīm.
52. Kārtība ir saskaņota Izglītības iestādes pedagoģiskās padomes sēdē 2021.gada 
     23.augustā.
53. Kārtības noteikumi stājas spēkā 2021.gada 1.septembrī.
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